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A Magyar Telekom bejelenti, hogy szerződést írt alá az Orbitel eladásáról
Budapest – 2009. november 17. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE:
MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy szerződést írt alá az
Orbitel EAD eladásáról. Az Orbitel a Magyar Telekom 100%-os leányvállalataként Bulgária egyik alternatív távközlési
szolgáltatója.
A Magyar Telekom szerződést írt alá a Spectrum Net AD-vel a tulajdonában lévő leányvállalatának, az Orbitelnek az
eladásáról. A tranzakciós érték 5 millió euró. Az eladással a Magyar Telekom kivonul a bolgár alternatív
kiskereskedelmi távközlési piacról, hogy tevékenységét nyereségesebb és jobb jövőbeli kilátásokkal bíztató
területekre fókuszálhassa. A tranzakció lezárására a tervek szerint 2010. első negyedévének végéig kerülhet sor,
melyhez a helyi Versenyhivatal jóváhagyása is szükséges.
Az Orbitel Bulgária egyik alternatív távközlési szolgáltatója, vezetékes hang- és adatszolgáltatásokat kínál lakossági és
üzleti ügyfelek számára. 2009-ben az Orbitel várható bevétele 10 millió euró, az EBITDA-ja pedig 1 millió euro körül
lesz. Mivel a vételár egy részét a vevő által átvállalt kötelezettségek képezik, a tranzakcióból 2010 első negyedévében
befolyó cash-flow körülbelül 3,5 millió euró lesz.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak
(azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és
előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó
kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a
kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek
hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegû megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2008.
december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és
Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

